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Estado e PRF organizam fuso 
de veículos nas praças nabrranias 

No mês da Consciência Negra museu 
de São José gos Pinhais mantém exposição 

; Festival de Teatro 
de Pinhais realiza 
cerimônia de premiação 
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Proposta alternativa 
O scmdor Alvaro Dis defendeu o pagamento do Aus 
io Brasil, porém por meio de uma proposta alternativa, 

cio sem furar à teto de gastos ou dar 
brasileiro 

Curitiba é eleita a capital com 
a melhor gestão pública do Brasil 
Curitiba foi eleita nesta terca-fira (23), em Brasília, a capótal brasileira mais eficiente é com a melhor gestão 

cipal 
Luz dos Pinhais”, disse o prefeito. Celebro com toda alegria esse reconhecimento”. 
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Espetinhos Curitiba lança 
modelo de negócio licenciado 
e chega a 21 lojas em 2021 
Marca é considerada a maior rede distribuidora de churrasco do Paraná e atende atacado e varejo 
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Aplicativo que permite pesquisa 
de 29 milhões de preços ajuda a 

economizar na Black Friday 
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Nesta quinta fia, 25 de novembro, São José dos Pu 
rh amplia a vacinação da Covid-19 para cu adolescen- 
tesde 12 aro completos. O hotário está organizado con 
exe o mbs de nascimento para não gera aglomeração € 
acelerar o proceso de aplicação da vacina. 

Para receber o imunizante é obrigatório ter realizado 
cadastro de vacinação esta acompanhando dos pis cu 
esponávei e apesenta documento com foto, CPE com 
provante de iendência e carteirinha de vacinação À api 
Cação está acontecendo no pontos de vacinação (UBS 
Eder, UBS Contenda, UBS Martinópolia, UBS Sio 
Marcos, Subgeetetura Guatupê, SESI Centro, Parque da 
Fonte asa do Papai Noel e Auemovi), das BhGO de 16h, 

Tontos de Vacinação - Endereços 
UBS Cachoeiro - Rua Benjaaun Negosk, a/nº 

Rua Cheio Levi, so 
poi - Rua Vanderlei Moxeno, 11280 UBS São Marcos - Rua Augurto Defarta. 75] 

Subprefeitura Custupê - Praça da Juventude /n 
SESI Centro - Rua Maria Helena, 707 
Parque da Fonce/Caa do Papai Noel - Rua Almirante 

Alexandrino, esquina com à Ra Tavares de lya 
Aumovig - Rua Giocondo Dal 

VACINAÇÃO CiiíviD-19 

25 DE NOVEMBRO 

ExcLUSIVO 
ADOLESCENTES 12 anos 
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am 15 henáis de eiição line Nesta esçã, té 
ação de gre tetra de dtrents cida 
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Veja a relação das apresentações promiadas: 
MÁSCARA MELPÔMENE 
Eo Céu Be a Boca de Satumo 
[Descartável Cia 8 Produtora Cura) 
Felipe Maya Jatobá. por Luis Felipe” 
MÁSCARA TÁLIA 
Bica Comigo (Grupo Academia Cena Hum) 
Isabela Bacchiega por “Celeste Este” 
DRAMATURGIA ORIGINAL MONÓLOGO 
A Casa Amaota (Ca Teatral Baba de Ano) 
AUTORIA: Diana Monteiro Staio 
DRAMATURGIA ORIGINAL VÍDEO. PEÇA. 
Embalado Pela Fome (Companhia Teatral Pahos) 
AUTORIA: Eno Meduna 
MELHOR CENA TECNOVIVIAL MONÓLOGO 
Gonçalo, Procura! (Companhia Projói de Teatro) 
DIREÇÃO. Femando Vetoro 
MELHOR CENA TECNOVIVAL VÍDEO-PEÇA 
A Máquina (Moduado de Pesquisa Tetra! - met) 
DIREÇÃO: André Mereos. 
A edição especial do evento leve como patrcinado 

eso Colégio Destaque, lp Escola Pinhais, Compacto, 
Natal - Papelaria e Presentes, Boa Too - Escola de In 
gs e 0 apo de Missara Semi. 
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Publicações Obrigatória: 

Atenção! 

A negativa de publicidade dos atos oficiais constitui ato de 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos da novissima 

Lein. 14.230/2021. 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública a ação ou omissão 
dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e 
de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
IV- negar publicidade aos atos oficiais exceto em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado 

ou de outras hipóteses instituídas em lei 
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

É obrigação da Administração Pública publicar as matérias legais 
e atos oficiais que envolvem os processos licitatórios em Diários 
Oficiais e, também, em jornais diários de Grande CIRCULAÇÃO. 

Contatos: Whatsapp 11 97184-1731 «PABX 11 5461-1321 
Av Paulista, 37 -4º andar -sala 436 - Casa das Rosas - Bela Vista -São Paulo -SP 
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PUBLICAÇÕES LEGAIS / NACIONAL 

VESES STS Governo Estadual 

Secretário defende em Brasília discussão mais 
ampla sobre programa Médicos pelo Brasil 
Beto Preto presidia assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que discutiu mais clareza 

ão novo formato no programa Médicos pelo Brasil, do Ministério da Saúde. Previsão é que o edital 
de seleção de 5 mil profissionais da programa para a formação seja lançado em dezembro 

Com fim do pedágio, Estado deixa de emitir 

autorizações especiais de trânsito para rodovias federais 
Veículos com dimensões e peso acima do limite deverão solicitar autorizações para circular nas. 
rodovias federais junto ao DNIT. Medida entra em vigor nesta sexta-feira (26) 



Curitiba 

Abertura do Caminho de Luz 
do Parque Barigui encanta famílias 

a "4 ASR TILECI 

EXPECTATIV: 
E ESPÍRITO DE NATAL 
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ALEP Es 

Criado na década de 1950, Banda Sinfônica Bento Mossurunga tem um 
longo legado de apresentações, prêmios e formação de músicos 

Francisco Beltrão brilha 

no ranking das cidades 
mais competitivas do 

Brasil, comemora Traiano 
Deputado Ademar Traian (PSDB), presidente. 
da Assembleia Legislativa do Paraná. 

Cantora e influencer digital paranaense recebe título da Alep 
Giana Althaus foi homenageada pelo deputado Plauto Miró (DEM), que representa a região de Ponta Grossa, onde ela 
vive com a familia e de onde conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com seus videos. 

IMPERDÍVEL! É COMPRAR PERTO, 
Valorize o comércio | ii 
a 
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Metró 3 ole CâmaraMunicipal 

Em 1º turno, CMG acata Plano da Retorno de terceirizados 
“Racial de Curitiba | ao trabalho presencial 

da Semana da Consciência Negra, tem aval do plenário 
Na pauta alusiva à Consciência Negra, Ela 
aprovou o 1º Plano Municial de 
Igualdade Étnco-Racial de Curi 
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Praticas de gestão ambiental e sustentabilidade 
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www.metropolejornal.com.br 
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